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Phe duyçt vung bao hy vç sinh khu viyc lay rnro'c srnh
host doi
vm cong tnnh
A
khai thac ntro'c du'oi dat cua Doanh nghiçp hr nhan Thuy Nguyen
ti p My An, xã M Phong, Tp.M Tho, tinh Tin Giang
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cijU T!CH UY BAN NHAN DAN TINII TIEN GIANG
Can cü Lu@ T chüc ChInh quyn dja phucxng ngày 19 théng 6 nàm 2015;
Can cü Lust Tài nguyen naóc ngày 21 tháng 6 nàm 2012;
Can cü Thông P.r s 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 thang 2 nàm 2016 cüa
BQ Tâi nguyen và Môi tru&ng quy djnh viic xác djnh và cong bO vüng bàn hQ vi
sinh khu virc lay nuó'c sith hoat;
Theo d nghj cüa Giám d6c S& Tài nguyen và MOi trueing tai T& trInh s6
4097/flr-STNMT ngày 10 tháng 8 näm 2018,
QUYET DINU:
Diu 1. Phê duyit phm vi vüng bàn hØ vi sinh khu we lay nuUe sinh boat
dOi vâi cong trInh khai thác rn.râe dixói dat cüa Doanh nghiip P.r nhân Thüy
Nguyen, ci the thu sau:
- Ten cOng trInh: cOng trInh khai tháe nuUc duti Mt (GK6) cüa Doanh
nghiip tu than ThUy Nguyen.
- Ngu8n rnthc khai thác: mite dual Mt.
- Qui mO khai thác: 120 m3lngây d&n.
- Vi trI cOng trInh khai thác: giEng GK6 d.t trén thüa Mt cüa ông Lê Kim
Duyên; tça lac &p My An, xâ M' Phong, Tp.My Tho, tinh Tiên Giang; tça dQ vi
trI giêng khoan (VN2000, 105°45', 6°): X: 1145904, Y: 567966.
- Pham vi vüng bàn hQ 4 sinh ichu we Iy nuâc: là 20m tIth tu miing
gieng (theo sci do v fri cong tnnh khai thac nuv.c ducri dat kern theo).
•

A

•

#•

F

Diu 2. Yêu c&u Mi vol Doanh nghip tu than Thüy Nguyen:
1.Ph6i bqp vOl Uy ban nit dan (viát t&t UBND) TP.M5' Tho, UBND xâ
My Phong và the ca quan lien quan xác djnh rath giOi pham vi cüa vüng bàn hQ
4 sinh khu vrc lay mite sinh boat cüa cOng trinh trên thgc dja sau khi duge phê
duyit, cong bO.
2. Bàn vi ngun ntró'c do minh tnre fip khai thác, sfr diing; theo döi, giám
sat các hoat dQng trong vUng bàn hQ vi sixth khu we lay nuót sinh boat cüa cong
trInh. Trueing hgp phát him hành vi gay ô thiêm ho.c có nguy cci gay ô nhiOm,
khOng bàn dam an toan cho viic khai thác nuOc cüa cOng trIth và các bait vi vi

phmpháp lut v& tài nguyen nuot khac trong phm vi yang bâo hQ v sinh khu
vpt lay nu'óc sinh hoat cüa cong trInh khai thác thi phãi k.jp thô'i ngàn chn, dOng
th&i báo cáo ngay den cHit quyn dja phizong noi dt vj tn cOng trmnh ãê xü 132.
3. Nghiêm cm xá rnràc thai, dim cáo ch& thai vào yang báo hØ vO slit
khuvvc lay nithc slit hot; xa nuóv thai chin qua xü 132 hoc xU 132 chin dt tiêu
ehuân, quy chuân k thut vào nguôn nuâc.
4. Trong pham vi ng báo ho vO sinh khu we thy rnróc sinh ho.t phái
tuân thu cáo quy djnh ye hart lang báo vG nguôn nuàe, báo vO nguôn nuó'e duti
dat và tuânthü cáo yêu
khác ye báo v tài nguyen nt.rOc theo quy djnh eüa
pháp lu@ vO tài nguyen nuót.
Their 3. (lao So Tai nguyen va Moi trizong, UBND TP.My Tho, LJBND
xä M Phong:
1. Sà Tài nguyen và Môi truông, UBND Tp.M Tho, UBND xâ M
Phong thông báo trên trang thông tin din to, niêm y& trên bang tin cüa xä, p
trong vông 5 ngày lam viGc kê tü ngây nhn dizqc quyêt djnh phê duyt vüng
báo hO vO slit khu we lay nuó'c sinh hoat dOi
cong trInh khai tháe nutc
dual dat cüa Doanh nghip tu nhân ThUy Nguyen. S& Tài nguyen vâ Môi tri.räng
cO trách nhiOm don dOe, huâng dan, giám sat Doanh nghip tin than Thüy
Nguyen thçrc hiGn viGe xae djnh ranh giâi vüng Mo ho vO sixth khu we lay rnthc
sixth hoat trén thrc dja san khi dingo phO duyt, cOng bó.
2. UBND Tp.M Tho, UBND xA M Phong eO traeh nhiem ph61 hgp vOl
Doanh nghip tin nhan Thñy Nguyen và cáo co quan liOn quan trOn dja bàn xác
djnh ranh giOl ph?m vi cüa yang báo ho vO slit khu wc l&y nuâc sixth hot trên
thre dja sau khi dingo phê duyt, cOng bO; thvc hiOn cáo biOn pháp Mo v chat
lugngnguOn nuâc sixth hoat tOn dja bàn quàn 132; tiOp nhmn thông tin, giài quy& cáo
van dO phát slit lien quan dOn yang bâo ho vG sinh khu vçre lay nu'O'c slit hott cüa
cOng trlrth khai tháe nuóe tOn da bàn theo thâm quyOn.
Diu 4. Cáo tó chOc, cá nit, ho gia dlnh slit sng, hot dOng san xuát,
kinh doanh, djch vçi tong ph?m vi yang Mo ho vO sinh khu vlrc thy nuâc slit hott
dã dingo phé duy, cOng bO cO trách nhiGm phâi Sn thñ cáo quy djnh ye hành lang
bào vO nguOn nutc, báo vO nguOn nuOc dual dat và tuãn thu cáo yOu
khác vO
Mo vO tái nguyen nuOc theo quy djnh eüa pháp 1ut vO tai nguyen nithc.
A
Dieu 5. Chanh Van phong UBND tmh, 0mm doe So Tax nguyen va Mox
trutng, CM tjeh UBND TP.M Tho, CM tjeh UBND xä M5' Phong, Doanh
nghip tin than Thüy NguyOn và cáo don vj, eá than có lien quan ehju trách nhiOm
thi hart QuyOt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiOu lye k& tO ngày k32./j)u
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N& nit/In:
- Nhtr Diêu 5;
- Cue Quãn 1' tãi nguyen nuàc;
- PCT Pham Anh TuAn;
- YPUB: PYP Nguy&n Hilt Düt;
- Liit: VT, P.KT (Nhã, Tam). ç
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SO DO W TRI CONG TRINIH KHAI THAC NIYOC DU'OI DAT
Ten cong trInh : GMng khoan khai thác nuàc dirài d5t 01(6
Chü cong trInh Doanh nghip tu nhân Thüy Nguyen
Oja dim Ap My An, xä M Phong, thanh phó My Tho, tinh Tin Giang
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